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VACATURE 
 

Wie ? Ingenieur of fysicus in tijd & frequentie, opto-elektronica, laserfysica of telecommunicatie  

Doel: Ontwikkeling van de distributie van tijd & frequentie via de Belgische optische vezelnetwerken 

Duur: 3 jaar 
 

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) beheert een tijd- en frequentielaboratorium met 

atoomklokken die bijdragen tot de internationale referentie UTC (Coordinated Universal Time). 

Bovendien genereren zij een nauwkeurige realisatie van UTC, namelijk UTC(ORB), die 

beschikbaar is voor Belgische gebruikers. Het wetenschappelijk team verricht ook baanbrekend 

onderzoek betreffende het op afstand vergelijken van klokken, fysica van de ionosfeer of 

plasmasfeer, verstoringen van elektromagnetische signalen en fundamentele fysica, met behulp van 

wereldwijde navigatiesatellietsystemen (GNSS, zoals GPS of het Europese Galileo). 
 

GNSS tijd- en frequentie- (T&F) overdracht is de meest gebruikte techniek voor nauwkeurige T&F 

synchronisatie. Deze heeft een onzekerheid van 10-16 in relatieve frequentie over een gemiddelde 

van één dag, en is op elke locatie beschikbaar tegen een redelijke prijs. De GNSS T&F-overdracht 

is echter kwetsbaar voor storingen (interferenties, ‘spoofing’, ‘jamming’...) en is niet geschikt voor 

toepassingen die een hogere precisie en veiligheid vereisen. Het meest veelbelovende alternatief is 

de T&F-overdracht via optische vezels, die de prestaties van de GNSS T&F-overdracht met 

meerdere grootteordes kan overtreffen. Verschillende Europese tijdlaboratoria zijn reeds met elkaar 

verbonden en de verspreiding van hun realisatie van UTC naar wetenschappelijke instellingen en 

naar de industrie via optische vezels is reeds begonnen. 
 

De KSB heeft onlangs subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een netwerk voor T&F-

overdracht via optische vezels in België en voor de aansluiting van dit netwerk, via het Franse 

netwerk, op het Europese metrologische netwerk. Het project draagt de naam BOOSTED, voor 

Belgium Optical network for Optical frequency Standards and TimE Dissemination. Volgens de 

voorgestelde aanpak zal het signaal zich parallel aan het dataverkeer verspreiden over het actieve 

Belnet telecomnetwerk dat de Belgische onderzoeksinstellingen verbindt. Dit Belgische netwerk zal 

bovendien worden verbonden met het Franse netwerk REFIMEVE, via hetwelke reeds een ultra-

stabiele referentiefrequentie wordt verspreid. De werkzaamheden zullen daarom worden uitgevoerd 

in nauwe samenwerking met het Observatoire de Paris (OP) en het Laboratoire de Physique des 

Lasers (LPL, Parijs). In België zal een verbinding worden ontworpen tussen de KSB en de 

Belgische universiteiten, waar de ultrastabiele frequentie zal worden gebruikt voor 

laserspectroscopie met hoge resolutie (bijvoorbeeld UCLouvain), voor fotonisch onderzoek (ULB, 

of UGent) enz. Ten slotte effent dit project de weg voor een nauwkeurige verspreiding van de 

Belgische wettelijke tijd naar particuliere bedrijven die te maken hebben met de T&F-metrologie, 

bv. telecommunicatie of elektriciteitsdistributie. Het zal ook de mogelijkheid bieden om het 

toekomstige Belgische netwerk aan te sluiten op de reeds bestaande Europese infrastructuur. Het 

Franse netwerk is reeds operationeel met 30 laboratoria en onderzoekscentra die verbonden zijn met 

het ultra-stabiele OP signaal en heeft verbindingen met het VK, Duitsland en Italië. 
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Tijdens de contractperiode zal de geselecteerde kandidaat de referentiepersoon zijn voor de 

ontwikkeling en implementatie van de eerste fase van het Belgische BOOSTED-netwerk, met een 

sterke interactie met onderzoekscentra in België en Europa. Haar/zijn taken omvatten: 

 

1) De technische roadmap van het BOOSTED netwerk. Dit omvat: 

- State-of-the-art, conformiteit en naleving van de telecom netwerk configuratie, 

- Simulaties in parallel met tests in reële omstandigheden, 

- Bepaling van het optimale ontwerp. 

 

2) De kennisoverdracht van de REFIMEVE-partners (OP, LPL, RENETER, industriële partners...) 

naar het BOOSTED-netwerk (ROB, BELNET...), met inbegrip van de Belgische onderzoekscentra. 

In samenwerking met Belnet zal de geselecteerde kandidaat wetenschappelijke expertise leveren 

aan alle potentiële gebruikers en belanghebbenden voor de ontvangst van het ultrastabiele signaal in 

hun instellingen. 

 

3) De implementatie van het initiële BOOSTED netwerk met daaropvolgende testen van veerkracht 

en kwetsbaarheid om de initiële fase te valideren. 

 

4) De duurzaamheid van de nieuwe onderzoeksinfrastructuur (OI), met inbegrip van economische, 

technische en onderhoudsaspecten. Dit impliceert ook het opstellen en de toepassing van het Data 

Management Plan. 

 

Deze functie biedt een contract van bepaalde duur (salarisniveau SW11) dat wordt gefinancierd 

door INFRA-FED, een impulsactie van de Belgische federale staat om de ontwikkeling van 

opkomende OI binnen federale onderzoeksinstellingen te bevorderen. Het toegewezen budget dekt 

3,3 jaar salaris van september 2023 tot december 2026. Afhankelijk van zijn/haar beschikbaarheid 

heeft de geselecteerde kandidaat de mogelijkheid om de start van het contract uit te stellen tot 

januari 2024 (maximum) om een positie van 3 jaar te hebben. 

 

De kandidaat moet een master in natuurkunde of ingenieurswetenschappen hebben. Sollicitaties met 

één of meer van de volgende kenmerken/kwaliteiten krijgen prioriteit: 

- Achtergrond in laserfysica, laserinterformatica, telecommunicatie of optische vezels. 

- Technische vaardigheden in opto-elektronica. 

- Een goede kennis van tijd- en frequentiemetrologie is een pluspunt. 

- Vaardigheid in geschreven en gesproken Engels. Kennis van Frans, Nederlands of Duits is een 

meerwaarde. 

- Een doctoraat in bovengenoemde domeinen is een pluspunt. 

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij deel uitmaakt van het Time & Ionosphere team van de 

KSB, autonoom kan werken en onderzoeksprojecten kan leiden. Ook worden sterke 

communicatieve vaardigheden en een ruimdenkende persoonlijkheid verwacht. 

 

Hoe te solliciteren: 

- De kandidaat dient uiterlijk op 31 mei 2023 een cv en een motivatiebrief te sturen naar 

pascale.defraigne@oma.be met een kopie naar bruno.bertrand@oma.be. 

- De kandidaat moet aantonen dat hij/zij in het verleden op de gewenste gebieden actief is geweest. 

- De kandidaat moet namen van contactpersonen voor aanbevelingen verstrekken. 

Indien zijn/haar masterdiploma behaald werd buiten België, Nederland en het Groothertogdom 

Luxemburg, hebt de kandidaat een attest nodig om de gelijkwaardigheid van het diploma aan te 

tonen voordat we een contract kunnen aanbieden. 


